
KVĚTEN 2013
- měsíc cyklistiky
1. května - Májová vyjížď ka  (21. ročník)
Sraz od 9.00 do 9.30 hodin u prodejny Cyklo Kučera. 
Připraveny jsou minimálně čtyři trasy pro horská a silniční kola. Vyjížď ka vhodná 
pro rodiče s dětmi. Program u hostince U Drbalů v Bezkově. 1. akce VZP CUP 2013

5. května - Voda a lidé - Partneři pro život (6. ročník)
Sraz v 9.00 hod. - Vodojem na nám. Republiky (zájemci o exkurzi již v 8.45 h). 
Tématická vyjížď ka s návštěvou technologických zařízení.

11. května - Mezinárodní silniční cyklistický maratón EVROPA
Start v 11.00 hodin v areálu Sokol Znojmo. Trasa vede po  území české republiky 
a  Rakouska. U příležitosti  9. výročí vstupu ČR do EU. Start a cíl Znojmo.

12. května - Májová vyjížď ka po vinařských stezkách (11. ročník)
Sraz v 9.00 hodin na cyklostezce nám. Komenského. Cykloturistický výlet pro 
cyklisty rozdělených dle zájmu a výkonnosti do tří skupin. Cyklisté se seznámí s 
vinařským programem. Cíl v Moravském sklípku - Vinařská stodola - Šatov. 

15. května - Závod horských kol VZP CUP 2013
Sraz v 16.00 hodin v Městském lesíku u restaurace Diana. Organizovaný přejezd 
dětí pod dohledem od Nové lékárny - nám. Komenského v 15.00 hodin. Start v 
16.00 hodin. 2. akce VZP CUP 2013

19. května - Na kole a na koni
Sraz v 9.00 na cykostezce nám. Komenského. Cykloturistický výlet pro rodiče s dětmi.

25. května - Cyklovýlet do Národního parku Podyjí
Sraz v 9.00 hod. Cykloturistické informační centrum, u Obří hlavy 7. Cykloturistický 
výle na nejzajímavější místa NP. Akce pořádaná ve spolupráci s vedením NP Podyjí.

26. května - Dětský dopravní den
Sraz v 9.00 hod. Dopravní hřiště ul. Kudeříkové - prezentace činnosti CKK a dalších 
subjektů. Soutěže, kvízy, jízda zručnosti, první pomoc aj. 3. akce VZP CUP 2013

31. května - Beseda - Ivan Křivánek - olympionik - mistr světa
Cykloturistické informační centrum, u Obří hlavy 7 v 18.00 hod. Beseda s ukáz-
kou repliky dresiny barona K. F. Draise z roku 1817. Zahájení výstavy dřevěných 
kol. Současně malá ochutnávka vína - doporučujeme teplé oblečení.
Připravované akce na ČERVEN 2013: Velký dětský den 1. 6., Závod horských kol 2. 6., Časovka 
jednotlivců 8. 6., Silniční cyklistický závod 9. 6., Údolím na kole 9. 6., Závod horských kol 19. 6., 
Silniční cyklistický závod 21. 6., Author Znovín Cup Vinařská 50 29. 6. 

Podrobnější informace: www.cykloklubkucera.cz; tel.: 608 736 135
www.znojmocity.cz; tel.: TIC 515 222 552


